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Η Δημοκρατία ως βιωμένη γνώση 

 

Ημερίδα Βαρβακείου ΠΠΓ  7η Φλεβάρη 2015 του  

 

«.... Το πολίτευμά μας λέγεται Δημοκρατία, επειδή την εξουσία δεν την 

ασκούν λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι μπρoστά στο 

νόμο για τις ιδιωτικές τους διαφορές. Για τα δημόσια αξιώματα προτιμώνται εκείνοι 

που είναι ικανοί και τα αξίζουν και όχι εκείνοι που ανήκουν σε μια ορισμένη τάξη. 

Κανείς, αν τύχει και δεν έχει κοινωνική θέση ή αν είναι φτωχός, δεν εμποδίζεται 

γι΄αυτό να υπηρετήσει την πολιτεία, αν έχει κάτι άξιο να προσφέρει. 

Στη δημόσια ζωή μας είμαστε ελεύθεροι, ....., δεν παρανομούμε. Σεβόμαστε 

τους άρχοντες, πειθαρχούμε στους νόμους, και, μάλιστα, σε όσους έχουν γίνει για να 

προστατεύουν τους αδύνατους .... Οι ίδιοι, εμείς, φροντίζουμε και τις ιδιωτικές μας 

υποθέσεις και τα δημόσια πράγματα ..... Μόνο εμείς θεωρούμε πως είναι όχι μόνον 

αδιάφορος, αλλά και άχρηστος εκείνος που δεν ενδιαφέρεται στα πολιτικά. Εμείς οι 

ίδιοι κρίνουμε και αποφασίζουμε για τα ζητήματά μας και θεωρούμε πως ο λόγος 

δεν βλάφτει το έργο. .....» 

 

Επιτάφιος Περικλή (Θουκυδίδου Ιστορία, μτφρ Άγγελου Βλάχου) 

 

Θα ήθελα να προσέξετε στο κείμενο,  κάτι που ασφαλώς ήδη γνωρίζετε, την 

βιωμένη κοινή εμπειρία των Αθηναίων όταν τους απευθύνεται ο Περικλής. Είναι η 

κοινή γνώση που έχουν ως βίωμα μέσα από την καθημερινή τους συμμετοχή στα 

της Πόλης. 

 

 

Καλό ή Δημοκρατικό σχολείο; Έθετε ρητορικά το ερώτημα μόλις πριν 

λίγες εβδομάδες σε άρθρο του σε πρωινή εφημερίδα ο σημερινός Υπουργός 

Παιδείας κ. Μπαλτάς. Και στη συνέχεια έδινε μια πρώτη απάντηση. Καλό 

σχολείο είναι το δημοκρατικό σχολείο. Τελεία. 

 

Είναι λοιπόν η  Δημοκρατία μια διαμφισβητούμενη ιδέα και ως εκ τούτου 

όταν μιλάμε για Δημοκρατική εκπαίδευση ή και για Δημοκρατία στη σχολική 

μονάδα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι εννοούμε και τι οι άλλοι κατανοούν;   
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Με την σημερινή παρέμβαση θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη απάντηση, 

ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς άμυνάς σας ώστε είτε να αποδεχθούν το 

«φάρμακο» που προτείνω είτε να απορρίψουν το «φαρμάκι» που σας ποτίζω! 

 

Εξετάζοντας τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών οργανισμών από τους 

υπόλοιπους δημόσιους και ιδιωτικούς, αναδεικνύεται εναργέστερα ότι αυτή 

εδράζεται στη διαφορετικότητα ΚΑΙ του σκοπού ΚΑΙ των διαδικασιών επίτευξής 

του, που δεν είναι ουσιαστικά άλλος από τη μάθηση, μέσω και της προσωπικής 

συμμετοχής του ατόμου σε αυτή τη διαδικασία, την οποία χαρακτηρίζει η ελευθερία 

και η έλλειψη καταναγκασμών και ανισοτήτων. 

 

Η μάθηση αποτελεί μια κοινωνική και πολιτική δέσμευση του ατόμου σε μια 

παγκόσμια κοινότητα και συνιστά μια μορφή πολιτικής συμμετοχής. Η συμμετοχή 

αυτή απαιτεί μια απελευθερωτική θεωρία που θα υποστηρίζει τη διασύνδεση των 

ατόμων μεταξύ τους και την ελεύθερη δράση τους και άρα πρέπει να είναι και 

δημοκρατικά δομημένη (Olsen, 2006) 

 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός, εκτός των άλλων, και στην 

εκμάθηση της δημοκρατίας, δηλαδή στο να δημιουργεί ένα περιβάλλον στα σχολεία 

μέσα στο οποίο οι δημοκρατικές αρχές βιώνονται έμπρακτα ώστε να κατανοούνται 

(West-Burnham, 2005).  

Αυτός ακριβώς ο ρόλος αποτελεί στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο 

τον διαφορετικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού οργανισμού.  

 

Ο Giroux (1992) αναφέρει ως θεμελιώδες παιδαγωγικό παράδειγμα αυτής της 

τάσης την άποψη που επιβάλλει να κάνουμε το άτομο κοινωνικά κριτικό, καθώς η 

δημοκρατία στηρίζεται στη σωστά ανεπτυγμένη κριτική αίσθηση του ατόμου. Ο 

Johanson (2004) παραθέτει ένα απόσπασμα από την αναφορά της Επιτροπής για το 

Σουηδικό σχολείο του 1948, όπου επισημαίνεται ότι «καθήκον του δημοκρατικού 

σχολείου είναι να αναπτύξει ελεύθερα και ανεξάρτητα άτομα, για τα οποία η 

συνεργασία είναι αναγκαιότητα και ευχαρίστηση». Είναι δε γνωστή και η άποψη 

του Dewey ότι «η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από μια μορφή 

διακυβέρνησης, είναι κυρίως ένας τρόπος αλληλοσυσχετισμένης ζωής και 

συνδεδεμένης επικοινωνιακής εμπειρίας». 
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Ορισμένοι μελετητές που εξετάζουν σε ένα μακροσκοπικό επίπεδο τον ρόλο 

της γραφειοκρατίας, υποστηρίζουν τη θετική συμβολή της στην προώθηση των 

δημοκρατικών ιδεών στην εκπαίδευση, την πρόσβαση σε αυτή και τις διασφαλίσεις 

που παρείχε για άρση των αποκλεισμών σε βάρος των μειονεκτούντων ομάδων του 

πληθυσμού. Έχει, επίσης, υποστηριχθεί ότι οι γραφειοκρατικές δομές είναι αυτές 

ακριβώς που καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, καθώς ένα 

πλαίσιο κανόνων είναι αυτό που διασφαλίζει την έκφραση της γνώμης (Lungu, 

1985 Woods, 2005). Ακόμη και ο Dewey δεχόταν ότι η γραφειοκρατία ήταν 

αναγκαία διάσταση της κοινωνίας και αγωνίστηκε να κατανοήσει το πώς οι 

«ειδικοί»-στελέχη του γραφειοκρατικού μηχανισμού- μπορούν να αλληλεπιδρούν 

δημοκρατικά με τους πολίτες (Schutz, 2008). 

 

Έχει υποστηριχθεί από τους Bourdier και Passeron (1970) ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεσμοί, αν και δημόσιοι θεσμοί, έχουν μια σχετική αυτονομία από την 

εξουσία. Αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και με την κοινωνία ενθαρρύνουν τις 

κοινότητες και τις οικογένειες στη συμμετοχή.  

Έχουν, δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί θεσμοί καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία 

των δημοκρατικών κανόνων και πεποιθήσεων των πολιτών  

δημοκρατικές πεποιθήσεις, που αποτελούν μια πολύπλοκη και σύνθετη 

διαδικασία, που περιλαμβάνει συναγωνισμό, όχι αποκλεισμούς, ανοχή, 

συμβιβασμούς, διαβούλευση, αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, φροντίδα και τη χρήση 

ποινών και διαχωρισμού των εξουσιών. Τα σχολεία μέχρι σήμερα υπήρξαν, 

άλλωστε, εργαλείο στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του ενεργού πολίτη και 

πρέπει να συνεχίσουν να είναι (Olsen, 2006). 

 

Συνεπώς, η αναδόμηση των θεσμών αλλά και του παραποιημένου λόγου 

πρέπει να σκοπεύει στην προώθηση των διαδικασιών της συμμετοχικής 

δημοκρατίας και της ανθρώπινης απελευθέρωσης (Bates, 1983: 44). 

 

Άλλωστε η δημοκρατική συμμετοχή είναι ένα σπουδαίο μέσο για την 

αυτανάπτυξη και αυτοσυνείδηση Warren (1995). Όσο περισσότερο συμμετέχουμε 

στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και της δημόσιας σφαίρας, τόσο 

περισσότερο αποκτούμε δημοκρατική προδιάθεση, ώστε να είμαστε ανεκτικοί στη 

διαφορά, να εκδηλώνουμε την αμοιβαιότητά μας και να είμαστε διαθέσιμοι σε 



7
/2

/2
0
1
5

 

Θ. Οτζάκογλου 

4 

ηθικές αξίες και δεσμεύσεις καθώς και σε προτεραιότητες που οδηγούν στην 

επιτυχημένη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. 

 

Οι εκπαιδευτικοί σε συμμετοχικά περιβάλλοντα διοίκησης και λήψης 

αποφάσεων αυξάνουν την παραγωγή ιδεών, εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων, 

γεγονός που επιδρά θετικά στην ποιότητα της διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, η από 

κοινού αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς 

στον πειραματισμό με καινοτόμες πρακτικές με συνέπεια και την υψηλή επίδοση σε 

ομαδικό επίπεδο (Somech, 2005).  

 

Τα σχολεία συνδέονται με την έννοια του δημόσιου χώρου. Η ιδέα του 

«δημόσιου χώρου» γενικά έχει σχέση με την κοινωνία των πολιτών και την ανάγκη 

οι άνθρωποι να συζητούν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε ένα πλαίσιο ελεύθερο 

από καταναγκασμούς και ανισότητες. Χαρακτηριστικό του «δημόσιου χώρου» είναι 

η απουσία ελέγχου από το κράτος και η διαφοροποίησή του από την αρένα των 

αγορών. Στην πράξη το σχολείο συνιστά ένα δημόσιο οργανωμένο χώρο, όπου μέσω 

της ενεργού δράσης και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και 

άλλων διαμορφώνεται ένα δίκτυο σχέσεων (αλληλεγγύης, ισοτιμίας, συνύπαρξης) 

αλλά και διατύπωσης δημόσιου λόγου· και όλα αυτά στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης προβλημάτων ειδικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, περιορίζοντας 

ταυτόχρονα την εξουσία της πολιτείας αλλά και θέτοντας όριο σε αυτό που έχει 

ονομαστεί ασυνάρτητη δημοκρατία (Fielding, 2009). 

 

Με τον όρο «ασυνάρτητη δημοκρατία» περιγράφονται  οι πρακτικές που 

στοχεύουν στην υπεράσπιση της ατομικής έκφρασης μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δράσεις, οι οποίες στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα πήραν συγκεκριμένες 

μορφές στο επίπεδο τόσο του αναλυτικού προγράμματος όσο και της διδασκαλίας. 

Αυτή η εκδοχή της δημοκρατίας θεωρείται ως κοινωνική αξία της μεσαίας τάξης και 

της κυριαρχίας των αντιλήψεων των ριζοσπαστών δημοκρατών (π.χ. Dewey) στο 

εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ κατά τα μέσα του 20ού αιώνα. Πολλοί μελετητές 

την αντιπαραθέτουν με τη «δημοκρατική αλληλεγγύη», που χαρακτηρίζει την 

εργατική τάξη και τη δέσμευσή της στην αλληλεγγύη και την παράδοση 

συλλογικότητας που αναδύεται λόγω της φύσης των εργασιακών της σχέσεων.  
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Ο Schutz (2008) υπήρξε από τους υπέρμαχους της δημιουργίας του 

«δημόσιου χώρου» στα σχολεία, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάζονται από 

κοινού, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για κοινωνική δράση και 

διαμορφώνοντας την ταυτότητα του ενεργού πολίτη. Διαφορετικά και χωρίς έναν 

τέτοιο «δημόσιο χώρο» οι μαθητές θα τελειώνουν το σχολείο χωρίς αυτές τις 

δεξιότητες και την επιθυμία να τις χρησιμοποιήσουν. Επιπρόσθετα έχει υποστηρίξει, 

διατηρώντας μια περισσότερο κριτική στάση και απαντώντας στην πρόκληση της 

«διαφορετικότητας», ότι είναι προτιμότερο αντί να έχουμε σε μια κοινότητα (π.χ. σε 

ένα σχολείο) έναν κυρίαρχο «δημόσιο χώρο», να διερευνήσουμε την πιθανότητα 

συνύπαρξης μιας κλίμακας από συλλογικές πρακτικές διαλόγου. Μάλιστα προχωρά 

ακόμη περισσότερο τον ισχυρισμό του. Πιο συγκεκριμένα, διακηρύσσει ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές πρέπει να αγωνιστούν από τη μία να συντηρήσουν 

μια συνεκτική αίσθηση κοινότητας· και από την άλλη να ανέχονται αν όχι να 

καλλιεργούν περισσότερη ένταση και σύγκρουση από όση επιτρέπουν σήμερα τα 

σχολεία. 

Τα σχολεία εκτός από την ανάγκη για σταθερές δομές εκφράζουν τις αξίες και 

παραδόσεις της δημοκρατικής ανάπτυξης, του «ελεύθερου χώρου», όπου η ιεραρχία 

και οι προϋποθέσεις των γνώσεων και της πρακτικής ελαχιστοποιούνται σε 

σύγκριση με το σφιχτό καθημερινό πλαίσιο λειτουργίας. Τέτοιοι «ελεύθεροι χώροι» 

νομιμοποιούν και επιτρέπουν τις εν δυνάμει διερευνητικές μορφές για ανάπτυξη 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Μάλιστα συνεχίζοντας τον σχετικό προβληματισμό ο 

Woods (2005) κάνει διάκριση μεταξύ μιας ανεξάρτητης ζώνης και μιας περιοχής 

ασαφών ορίων. Στην πρώτη, οι περιθωριακές ή μειονεκτούσες ομάδες, οι οποίες δεν 

κατέχουν κάποια μορφή τυπικής εξουσίας, μπορούν να «ανθίσουν» και ως τέτοιες 

μορφές ενδεικτικά αναφέρει τις μαθητικές κοινότητες, τις συνεργασίες ομάδων 

μαθητών ή ακόμη και ομαδοσυνεργατικές δράσεις εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη 

περίπτωση έχουμε την εμφάνιση αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και σχολείου 

χωρίς εκ των προτέρων προγραμματισμό ή σχεδιασμό, τις άτυπες καθημερινές 

πρωτοβουλίες για ανταλλαγή απόψεων τις οποίες γίνεται ανεκτή και η αναστροφή 

τις ιεραρχίας.  

 

Στη βάση αυτής της προσέγγισης, όπου κανείς δεν αποκλείεται από τη χρήση 

εναλλακτικών χώρων, είναι η ιδέα του «δημόσιου χώρου», η οποία αποτελεί την 

καρδιά της δημοκρατικής θεώρησης, ως μιας βιωμένης πραγματικότητας και εν 

τέλει γνώσης. Και παραμένει πρόκληση το πώς μπορεί ένα σχολείο να δημιουργήσει 
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έναν κυρίαρχο «δημόσιο χώρο», που επιτρέπει σε ενηλίκους και νέους, να 

αναστοχάζονται από κοινού (Fielding, 2009). 

 

Μια σειρά μελετών καταδεικνύουν ως τον σημαντικότερο δείκτη για τον 

εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση μιας 

αναπτυξιακής προσέγγισης της δημοκρατίας τον βαθμό εμπλοκής κυρίως των 

εκπαιδευτικών στην εφαρμογή αλλά και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

 

Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει τέσσερις λογικές: 

• την ηθική: δέσμευση για αλήθεια, αλληλοϋποστήριξη, ποιος και τι είναι 

σωστό και σημαντικό 

• τη θεραπευτική: δημιουργία κοινωνικής συνοχής και θετικών 

συναισθημάτων μέσω της συμμετοχής και της διαμοιραζόμενης εξουσίας 

• την αποφασιστική: δικαίωμα συμμετοχής και καθορισμού συλλογικών 

αποφάσεων 

• τη χωρίς όρια διαλογική: ενεργό καθημερινή συμμετοχή σε διάλογο και 

προβληματισμό. 

 

Όλες αυτές οι λογικές αναλογούν ουσιαστικά σε βασικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπινων δυνατοτήτων και της ολοκλήρωσής τους μέσα από τις πρακτικές της 

αναπτυξιακής δημοκρατίας.  

 

Ιδιαίτερα στεκόμαστε στην αποφασιστική λογική μιας παρόμοιας 

προσέγγισης,  δηλαδή στο δικαίωμα να συμμετέχουμε και να επηρεάζουμε τη 

συλλογική λήψη αποφάσεων για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, όπως για 

παράδειγμα η εκλογή εκπροσώπων.  

Στην πράξη αφορά τον διαμοιρασμό της εξουσίας και κατά συνέπεια τον 

τρόπο άσκησής της στην κοινωνία και σε τμήματά της, όπως στην εκπαίδευση. 

Άλλωστε, το σχολείο αποτελεί κατεξοχήν χώρο για τη διαλογική λογική και την 

ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών μεταξύ δασκάλων, μαθητών, γονέων φυσικά με την 

προϋπόθεση της αποδοχής των διαφορετικών απόψεων ως χρήσιμης συνιστώσας 

κάθε διαδικασίας. 

 



7
/2

/2
0
1
5

 

Θ. Οτζάκογλου 

7 

Την ίδια στιγμή, ένα περισσότερο δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, στο οποίο 

προσφέρεται η δυνατότητα να ακουστεί και η φωνή των μαθητών με την προσδοκία 

να επιφέρει σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα, δέσμευση και 

αυτοεκτίμηση των μετεχόντων, οργανωσιακή ικανότητα και διαχείριση της 

πολυπλοκότητας και της εργασιακής έντασης δεν συνιστά κατ’ ανάγκη μετατόπιση 

από την κυρίαρχη ωφελιμιστική προσέγγιση σε πιο ανθρωπιστική κατεύθυνση.  

 

Οι δημοκρατικές συνθήκες σκέψης και δράσης πρέπει να είναι μέρος της 

συγκρότησης της κοινωνίας μας διαφορετικά η δημοκρατία είναι ανασφαλής. 

Συνεπώς τα σχολεία χρειάζεται να αναθρέψουν αυριανούς δημοκρατικούς πολίτες 

και το να είναι δημοκρατικά τα σχολεία σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουν όλους όσοι 

έχουν σχέση με αυτά (Woods, 2005). 

 

 

Στη βάση όλων όσων προανέφερα θα εστιάσω εν συντομία είναι αλήθεια σε 

μια βιωμένη πραγματικότητα και γνώση η οποία αποκτήθηκε ΜΟΝΟ από την 

εμπειρία συμμετοχής, με όλους τους κινδύνους  με τους οποίους συνδέεται μια 

παρόμοια εμπειρική γνώση 

 

 

Έχω υποστηρίξει στο παρελθόν, ότι στο επίπεδο της σχολικής μονάδας στη 

χώρα μας υφίσταται θεσμικό πλαίσιο το οποίο συγκροτεί μια έμπρακτη εφαρμογή 

πολλών εξ όσων επισημάναμε, εάν και εφόσον ως διαδικασίες και βιώματα 

ασκούνται ώστε να εντάσσονται σε ένα μοντέλο αναπτυξιακής δημοκρατικής 

γνώσης & κουλτούρας. Μια μικρή αναφορά στο τέλος της ομιλίας μου σε στοιχεί 

από έρευνα αναδεικνύουν παρόλα όσα επισημαίνουν μια προβληματική πτυχή. 

 

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 1566/85, η υπουργική απόφαση 

105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340 τομ Β’, 16/10/2002), με τον εκτεταμένο τίτλο «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 

περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των 

διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων», επιχειρεί να διευθετήσει περαιτέρω το όλο θέμα. Ειδικά με τα 

άρθρα 37, 38 και 39 της Υ.Α. ρυθμίζονται εκτενώς ζητήματα σύνθεσης, λειτουργίας 

και περιγράφονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα καθώς και το έργο του Συλλόγου 
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των Διδασκόντων. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών ζητά την 

κατάργηση του «Καθηκοντολογίου», όπως ονομάστηκε εν συντομία η 

συγκεκριμένη Υ.Α. Χαρακτηριστικά είχε υποστηριχθεί ότι «απορρίπτουμε τον 

κανονισμό συμπεριφοράς του ΥΠΕΠΘ», αφού «στόχος της είναι η διατήρηση του 

κομματικού ελέγχου και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών» (ΟΛΜΕ, 2003, 

2006, 2010). 

 

Εν συντομία αναφέρουμε στοιχεία μιας γνώσης την οποία όλοι έχουμε, 

τουλάχιστον όλοι όσοι είστε παρόντες σε αυτή την αίθουσα. Είναι βέβαιο όμως ότι 

μας διακρίνει ένας διαφορετικός βαθμός αφομοίωσης λόγω του διαφορετικού 

βιώματος που από την "άσκησή της"  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων στο πλαίσιο του ιεραρχικού συστήματος δομής της 

ελληνικής εκπαίδευσης τοποθετείται στο κατώτερο επίπεδο της διοίκησης και είναι 

ένα από τα όργανα διοίκησης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Αποτελείται από 

όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως 

πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου. Για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και όταν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων εξετάζονται 

και θέματα μαθητών συμμετέχουν δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το 

διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων. 

Η Υπουργική Απόφαση 105657/2002 παρέχει τη δυνατότητα με το άρθρο 38 

στη σχολική μονάδα να εξειδικεύει πλευρές της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής 

στο σχολείο. Με το άρθρο 39 προσδιορίστηκε με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων και ευθύνης μεταξύ Διευθυντή και Συλλόγου Διδασκόντων, στοιχείο 

που κατά τον Σαΐτη (2002) αποτελούσε σημείο τριβής και δυσχέραινε το κλίμα του 

σχολείου, καθώς και τις σχέσεις του σχολείου με τους άλλους φορείς (μαθητές, 

γονείς και τοπική αυτοδιοίκηση). 

Έχει υποστηριχθεί από πολλούς και συμφωνώ, ότι με αυτή τη ρύθμιση ο 

Σύλλογος Διδασκόντων αναδεικνύεται σε κυρίαρχο όργανο διοίκησης του σχολείου, 

τις αποφάσεις του οποίου αποδέχονται όλοι και ο Διευθυντής υποχρεούται να 

υλοποιεί (Σαΐτης, 2005).  

 

Έχουμε, δηλαδή, μια σαφή οριοθέτηση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το 

λειτουργικό-εκτελεστικό μέρος των αρμοδιοτήτων, αναιρώντας στην πράξη το 

δικαίωμα του διευθυντή να καθοδηγεί και να παρακινεί τους υφισταμένους του 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πλέον δεν θεωρούνται υφιστάμενοι, καθώς επίσης το 
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δικαίωμα να λαμβάνει αυτόβουλη απόφαση και να δραστηριοποιείται ερήμην του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Δηλαδή, αφαιρέθηκε η ευρύτερη εξουσία - ευθύνη, την 

οποία κατείχε έναντι των άλλων εκπαιδευτικών (Σαΐτης, 2002). Μάλιστα αυτή η 

διάσταση ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την επισήμανση ότι «ιεραρχικός 

έλεγχος» των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να διενεργηθεί μόνο 

από ιεραρχικά προϊστάμενους όπως τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή τον 

Διευθυντή Διεύθυνσης ή Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και όχι τον 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2005: 162). 

Έτσι, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη χάραξης των κατευθύνσεων 

για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου» στο πλαίσιο που ορίζεται από τους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς που έχουν τεθεί από την Πολιτεία. Προγραμματίζει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος, οι οποίες περιλαμβάνουν 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις αντισταθμιστικές εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις κ.α. Αποφασίζει για την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, 

οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών και αποφασίζει για δράσεις που 

«ανοίγουν» το σχολείο στην κοινωνία. Αποφασίζει, επίσης, για όλα τα θέματα που 

αφορούν τη «σχολική πρόοδο των μαθητών». Έχει την ευθύνη για την ποιοτική 

βελτίωση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων, ενώ προβλέπεται να 

αυτοαξιολογείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

λαμβάνει «προγραμματισμένες αλλά και «απρογραμμάτιστες» αποφάσεις. (Σαΐτης, 

2001) και οι οποίες εφόσον δεν διακρίνονται από ασάφεια για το ποιος έχει την 

ευθύνη υλοποίησής τους, είναι δυνατόν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα 

(Σαΐτης 2000, όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008: 38). Δηλαδή, εν τέλει διαμορφώνεται 

μια «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική με ευθύνη της σχολικής μονάδας στο  

πλαίσιο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και με στοιχεία που αφορούν τον 

προγραμματισμό, την ευθύνη διοίκησης, τον απολογισμό και τη λογοδοσία της 

(Μαυρογιώργος, 1999α: 133-135). 

Από το περιεχόμενο των συγκεκριμένων άρθρων αναδεικνύονται τα εξής 

ζητήματα: 

α) η αποδυνάμωση της εξουσίας του Διευθυντή και η οποία κινείται στο 

πλαίσιο ανάλογων προβληματισμών, όπως του Lambert, που σημειώνει ότι όσο 

μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο άτομο (δικαιοδοσία και εξουσίες στη σχολική 

μονάδα), τόσο μεγαλώνει το κόστος από την αποδυνάμωση και τη μη ανταπόκριση 

στις προσδοκίες και τις δυνατότητες του υπόλοιπου προσωπικού (1998 όπ. αναφ. 

στο West-Burnham, 2005). 
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β) η δημοκρατία, ως στοιχείο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων, καθώς 

οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας, επιτρέποντας για τη 

λήψη τους τη δυνατότητα εκτενούς ανταλλαγής προβληματισμών και απόψεων, 

ακόμη και αν σε αρκετές περιπτώσεις το πλαίσιο εμφανίζεται ως προσδιορισμένο 

άνωθεν. Δημιουργείται εν δυνάμει ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχές της 

δημοκρατικής κοινωνίας μπορούν να βιωθούν στην πράξη και έτσι να κατανοηθούν 

ώστε τα άτομα να δρουν με βάση αυτές (West-Burnham, 2005). 

γ) κριτική υποδοχή και μετεξέλιξη σε «εσωτερική» πολιτική της σχολικής 

μονάδας, των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που έχουν οριστεί εκ των άνω 

(Μαυρογιώργος, 1999:135).   

Με άλλα λόγια, με την Υπουργική Απόφαση 105657/2002 έχουμε 

ενδυνάμωση της εξουσίας του Συλλόγου Διδασκόντων και μέσω αυτής μια 

προσπάθεια να διευρυνθεί ο ορίζοντας της εμπλοκής των εκπαιδευτικών, από την 

αίθουσα διδασκαλίας στο σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τη σχολική μονάδα 

καθώς πολλές έρευνες, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, καταγράφουν μια 

επιλεκτική στάση των εκπαιδευτικών για το είδος των αποφάσεων στις οποίες 

επιθυμούν να συμμετέχουν (Smylie, 1992 Ανδρέου, 2001 Χατζηπαναγιώτου, 

2003). 

Συνεπώς θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στο επίπεδο της σχολικής 

μονάδας έχουμε, πλέον, μια θεσμικά κατανεμημένη και συλλογική δημοκρατική 

διοίκηση διά μέσου ανάθεσης ρόλων και ευθυνών αλλά και λεπτομερούς 

περιγραφής καθηκόντων (Bush, 2003). 

 

Από την άλλη, εκφράζονται αντιρρήσεις ως προς τις προηγούμενες 

επισημάνσεις μας. Ο Κατσαρός (2008: 44), αν και δέχεται ότι «με την ψήφιση του 

1566/85 εισήχθησαν στοιχεία του συνεργατικού προτύπου στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης και θεσμοθετήθηκαν μια σειρά συλλογικά όργανα διοίκησης όπως ο 

Σύλλογος Διδασκόντων», ισχυρίζεται ότι επειδή αναλώθηκαν σε έναν 

διεκπεραιωτικό - νομιμοποιητικό ρόλο των κεντρικών εκπαιδευτικών πολιτικών, 

τελικά έχουν οδηγηθεί στην τυποποίηση και την αδρανοποίησή τους. Ακόμη, ο 

Νούτσος (1986 όπ. αναφ. στο Κατσαρός 2008) διαπιστώνει την αναίρεση του 

πραγματικού συμμετοχικού χαρακτήρα αυτών των οργάνων επειδή προέκυψαν ως 

αποτέλεσμα κεντρικής σύλληψης και ρύθμισης και όχι ως αίτημα και διεκδίκηση 

της κοινωνίας. Επιπλέον η Στασινοπούλου (1987 όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008) 

ισχυρίζεται ότι, ακόμη και όταν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, ο ρόλος τους 
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είναι διαχειριστικός και εκτελεστικός με περιορισμένα περιθώρια δράσης στο 

πλαίσιο και μόνο των κεντρικών αποφάσεων, έτσι ώστε όπως υποστήριξε ο 

Brundrett (1998 όπ. αναφ. στο Κατσαρός, 2008) η συνεργατικότητα να υπηρετεί μια 

συνεχώς διογκούμενη συγκεντρωτική γραφειοκρατία. 

Δεν πρέπει φυσικά να υποτιμηθεί καθόλου το κόστος από τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε τέτοιες πρακτικές. Γιατί όχι μόνο καλούνται να υποστούν τις 

συνέπειες των επιλογών τους, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται να επιλέξουν ένα 

προσαρμοστικό μοντέλο συμπεριφοράς, ώστε μέσα από αμοιβαίες διεκδικήσεις και 

υποχωρήσεις να επιτυγχάνεται ο συντονισμός της νέας εξουσίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων (Μακρυδημήτρης, 1989). Έχει, επίσης, υποστηριχθεί από τον Wallace 

(1989 όπ. αναφ. στο Bush, 2004:83) ότι οι εκπαιδευτικοί δεν καλοδέχονται τη 

συλλογικότητα στη διοίκηση, διότι είναι απρόθυμοι να δεχτούν ενδιάμεση εξουσία 

μεταξύ του εαυτού τους και του διευθυντή. Μια περισσότερο ριζική κριτική στη 

συλλογικότητα γενικά στη διοίκηση έχει ασκηθεί από τον Hargreaves, ο οποίος έχει 

αποκαλέσει «επινοημένη συλλογικότητα» (contrived collegiality) κάθε απόπειρα να 

επιβληθεί εκ των άνω θεσμική διευθέτηση μορφών συλλογικής διοίκησης. Ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι η συλλογικότητα πρέπει να είναι τυχαία, εθελοντική, απρόβλεπτη 

και άτυπη, διότι διαφορετικά αυτό που επιδιώκεται είναι η διασφάλιση της 

εφαρμογής των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης (1994 όπ. αναφ. στο Bush, 2004: 

84).  

 

Μάλιστα εκφράζονται επιφυλάξεις για τον βαθμό συνοχής και αρμονικής 

συνύπαρξης των εκπαιδευτικών στον Σύλλογο Διδασκόντων, επειδή η συμμετοχή 

τους σε αυτόν δεν γίνεται εκούσια αλλά υποχρεωτικά, ενώ οι τυχαίες εν μέρει 

τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες, καθώς και η συχνή μετακίνησή τους στο τέλος 

της χρονιάς αποτελούν δυνητικά ένα στοιχείο που ενδεχομένως επηρεάζει τη 

συνοχή και την αρμονική συνύπαρξη των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων Σαΐτης 

(2008: 69). Ακόμη σημειώνεται και η παρουσία ορισμένων ακόμη παραγόντων που 

επηρεάζουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων εκ μέρους του συγκεκριμένου 

οργάνου. Τέτοιοι παράγοντες είναι το πλήθος των μελών του, το οποίο άλλοτε 

μπορεί να προσθέτει θετικά στην ποιότητα των αποφάσεων ή να το καθιστά 

δύσκαμπτο και αναποτελεσματικό, τα χαρακτηριστικά των μελών (γνώσεις, 

ικανότητες και εμπειρία, προκαταλήψεις κλπ), το κλίμα στο σχολείο και στο 

Σύλλογο, δηλαδή διαθέσεις, αξίες, ηθικό των εκπαιδευτικών, αλλά επιπλέον και το 

ποιος ηγείται άτυπα ή τυπικά και ποιο όραμα μοιράζονται. 
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Ο Salo (2008) προσπαθώντας να εξηγήσει την αδυναμία των τυπικών 

κανονιστικών προσεγγίσεων να ερμηνεύσουν πλήρως την πρακτική και τη 

λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, έτσι όπως προκύπτει μέσα από τις 

συνεδριάσεις του οργάνου, προτείνει μια μεταφορική προσέγγιση όπου το σχολείο 

χαρακτηρίζεται ως μια θεατρική αρένα, στην οποία η λήψη των αποφάσεων θυμίζει 

πάλη και η συνεδρίαση ένα θεατρικό έργο, στο οποίο όλοι συμμετέχουν σε μια 

παράσταση. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύει την ποικιλία και διαφορετικότητα των 

απόψεων, στάσεων και αντιπαραθέσεων σε ζητήματα που πολλές φορές δεν έχουν 

άμεση σχέση με το υπό απόφαση συζητούμενο θέμα αλλά καθορίζονται από τις 

προκαταλήψεις, τα προσωπικά συμφέροντα και τις ενδεχόμενες αντιπάθειες των 

μελών του οργάνου. 

 

Η άποψη του Freire (στο Woods, 2005) ότι “υπάρχει ενότητα μεταξύ πράξης 

και θεωρίας μέσω της οποίας αυτές δομούνται, διαμορφώνονται σε σταθερή κίνηση 

από την πράξη στη θεωρία και ξανά σε νέα πράξη” μένει να επιβεβαιωθεί και για 

την επί δεκαετία τουλάχιστον σε ισχύ υπουργική απόφαση, ώστε να αποκτήσει 

βαθύτερες ρίζες στην εκπαιδευτική καθημερινή πρακτική. Όμως, επειδή “συν 

Αθηνά και χείρα κίνει”, οφείλουμε να αναστοχαστούμε 

 

Για ποια βιωμένη γνώση κάνω αναφορά. Μα φυσικά σε αυτήν την οποία, 

όπως και ο Περικλής, οφείλουμε να αποκτούμε ασκώντας την ευθύνη μας ως 

Πολίτες Λειτουργοί με την υποχρεωτική ανάληψη της ευθύνης μας  ως εγγενές 

συστατικό στοιχείο των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού.  

 

Για το τέλος μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα από τα στοιχεία της έρευνας 

την οποία προανέφερα. 

 

 

 

 


